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 Motto : 

Niat, Tekat Semangat. 

Belajar dari kesalahan dan kegagalan. 

Disitu ada kemauan  

Disitulah ada jalan. 

Jangan mudah menyerah  

dan jangan pernah takut untuk mencoba menjadi lebih baik. 

(Prima Aprillia Pradana) 
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Abstrak 

Prima Aprillia Pradana : SurveiKTingkat KebugaranKJasmani Pada Mahasiswa 

ProdiPPenjas UniversitaslNusantara PGRIKKediri TahunIAjaran 2020/2021.  

Kata Kunci : TingkatKKebugaransJasmani, Mahasiswa, ProdiIPenjas Universitas 

NusantaraiPGRI KediriJTahun AjaranI2020/2021. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil dari pengamatan dan pengalaman 

peneliti selama berada di kampusiUniversitas NusantaraaPGRIiKediri, bahwa tidak 

semuanya mahasiswaLdi prodi PenjasUUniversitas NusantaraiPGRI KediriIini 

memiliki latar belakang olahraga dan belum tentu semua mahasiswanya dapat 

mengikuti perkuliahan dengan baik dan maksimal.  

PermasalahanKdari penelitian ini adalah belum diketahuinya tingkat 

kebugaranKjasmani mahasiswaPprodi penjasSUniversitas NusantaraiPGRI Kediri 

tahunIajaran 2020/2021.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitianIkuantitatif deskriptifidengan 

subjek penelitianimahasiswa prodi penjas Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 

ajarani2020/2021 dengan jumlah total 194 mahasiswaidan diambil 10% dari jumlah 

totalimahasiswa yaitu 19 mahasiswa sebagai sampel penelitian, teknik pengambilan 

sampellmenggunakan teknik random sampling, dengan menggunakan instrumen 

tesikebugaran jasmanilIndonesia (TKJI). dengan menggunakanLTeknik analisis 

data berupa rumusppresentase  

HasillPenelitian ini adalah besarrTingkat KebugaranlJasmani Mahasiswa 

ProdiKPenjas Universitas NusantaraLPGRI Kediri TahunMAjaran 2020/2021 

MemilikiIPresentase sedang 52%, kurang 43% dan kurang sekali 5% dan memiliki 

nilai rata-rata 13,21. Maka dengan demikianLTingkat KebugaranKJasmani 

MahasiswalProdi PenjasHUniversitas NusantaraKPGRI KediriKTahun Ajaran 

2020/2021iMasuk dalam Kategori Kurang.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas Maka untuk memperolehKtingkat 

KebugaranKJasmani yang baikMmahasiswa diharapkan untuk memperbanyak 

aktifitas fisik, olahraga teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi agar dapat 

memperoleh tingkat kebugaran jasmani yang lebih baik dan dapat mempermudah 

menjalankan aktifitas keseharian dengan baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

OlahragaKmerupakan suatu cara menjaga dan meningkatkan  

kebugaran jasmani setiap manusia agar tetap berada dalam kondisi jasmani 

dan rohani selalu dalam kondisi yang terbaik agar dapat melakukan aktifitas 

kesehariannya dengan baik. Banyak orang terlihat laki-laki maupun wanita 

dengan berbagai kelompok usia melakukan kegiatan-kegiataniolahraga, 

baik dilapangan maupun diberbagai tempat tertentu, semua ini mereka 

lakukan agar Kesehatan dan kebugaran jasmani mereka tetap terjaga dengan 

baik dan dapat melakukan aktifitas dengan baik.  

Menurut (Weekes, 2018) KebugaranMjasmani merupakanWbagian 

terpenting dalam menjalankan suatu kegiatan, apabila setiap manusia tidak 

memiliki kebugaranIjasmani yang baik maka mereka akan sulit melakukan 

kegiatan kesehariannya dengan sepenuhnya.  

Kebiasaan manusia menjalankan aktifitas kesehariannya dirumah 

akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kebugaran jasmani setiap 

manusia tersebut, dengan seiring kemajuan jaman dan perkembangan 

teknologi yang semakin canggih, sangat mempermudah segala sesuatu yang 

dibutuhkan oleh manusia sehingga manusia enggan melakukan suatu 

kegiatan yang mengeluarkan tenaga,dan tanpa disadari dengan 

berkurangnya aktifitas fisik seorang manusia atau gerak tubuh manusia 

dapat mengurangi kebugaran tubuh manusia tersebut. 

KebugaranLjasmani merupakan suatu aspek yangLterpenting bagi 

setiap orang untuk melakukan kegiatanLkesehariannya baik oleh seorang 

siswa,mahasiswaAataupun masyarakatIumum, kebugaranIjasmani tentunya 

sangat penting buatImahasiswa dibidang olahragaLatau Penjasikarena tanpa 

kebugaranKjasmani yang baik sebagai mahasiswa dibidangikeolahragaan 

akan sangat sulit mengikuti prosesIperkuliahan. Menurut  (Firdaus M, 2015) 

KebugaranKjasmani merupakan bagian terpenting dalam menjalankan 
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suatu kegiatan, apabila setiap manusia tidak memilikiHkebugaran 

jasmaniHyang baik maka mereka akan sulit melakukan kegiatan 

kesehariannya dengan sepenuhnya.  Oleh karena itu pentingnya 

kebugaranijasmani yang baik khususnya pada mahasiswa dibidangiolahraga 

maka upaya untuk meningkatkanIkebugaran jasmaniLsangat diperlukan, 

 KebugaranWjasmani yang baik bisa ditingkatkan dengan 

memperhatikan faktor-faktor  yang perlu ditingkatkan untuk aktifitas 

tersebut misalnya dayaKtahan tubuh, kekuatan, kecepatan, kelentukan. 

Untuk itu seorang yang menginginkan kebugaranLjasmani yang baik harus 

melakukan kegiatanLolahraga yang memperhatikan faktor-faktor tersebut 

untuk menjaga kebugaranIjasmani agar dapat melakukan aktifitas dengan 

baik. 

Salah satu aspek penting yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh 

mahasiswaLolahraga atau pendidikanLjasmani adalah kebugaranLjasmani 

mereka, Seorang mahasiswaLolahraga tanpa kebugaranLjasmani yang baik 

tidak akan dapat mengikuti proses perkuliahan dengan baik dan konsisten 

selama masa perkuliahanIkarena mahasiswa dibidangLolahraga mayoritas 

kegiatan perkuliahannyaIatau proses perkuliahannya menggunakan aktifitas 

fisik dan menguras tenaga. 

UniversitasMNusantara PGRIMKediri merupakan salah satu 

universitasKternama didaerah Kota Kediri yang mempunyai berbagai 

fakultas dan berbagai prodi, salah satu prodi yang terkenal di Universitas 

NusantaraLPGRI KediriAadalah prodiIPenjas yang selalu menjadi prodi 

favorit kampus ini dapat dibuktikan setiap tahun ajaran baruIprodi penjas 

yang selalu mempunyai mahasiswa terbanyak di kampus ini dan juga 

prestasi-prestasi yang banyak diraih oleh ProdiLPenjas dan Mahasiswanya 

dariLtahun-ketahun prestasi yang diraih oleh ProdiLPenjas Universitas 

NusantaraiPGRI Kediriaantara lain yang penulis ketahui yaitu :   

1) Tahun 2016 Juara 2 Porsenasma bola voli putra di Palembang. 

2) Tahun 2018 Juara 1 Bola voli Putri LIVOMA di Surakarta. 

3) Tahun 2018 Juara 1 Angkat Besi Porprov 2018 
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4) Tahun 2019 Juara 3 Pomnas XVI Jakarta 

5) Tahun 2019 Juara 1 Bola voli Putra dan Putri UBAYA CUP. 

dan Masih banyak lagi Prestasi yang diraih oleh mahasiswa Selain 

didukung akan besarnya minat olahraga masyarakat di sekitar kediri namun 

banyak juga mahasiswa yang berasal dari luar kota maupun luar pulau untuk 

menempuh Pendidikan disini, akan tetapi banyaknya mahasiswa yang 

menempuh Pendidikan disini belum tentu semuanya berlatar belakang 

olahraga dan memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik untuk 

mengikuti proses perkuliahan dengan baik. 

Berdasarkan pemaparan latar beakang diatas  pada kesempatan kali 

ini penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian tentang 

seberapa besar tingkatKkebugaran jasmani mahasiswaLbaru Universitas 

NusantaraLPGRI KEDIRIssehingga kita semua dapat mengetahui tingkat 

kebugaran jasmaniKmahasiswa angkatan tahunSajaran 2020/2021,dengan 

harapan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua 

mahasiswaiUniveristas NusantaraLPGRI Kediri, Dapat digunakan sebagai 

acuan prodiiPenjas Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk meningkatkan 

KebugaraniJasmani mahasiswanya. Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti 

lebih lanjut tentang “TingkatlKebugaran JasmanimMahasiswa ProdiiPenjas 

UniversitaslNusantara PGRIiKediri Tahun ajaran 2020/2021”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

dapatdiidentifikasikan masalah berikut : 

Belum diketahuinya tingkatKkebugaran jasmaniWmahasiswa 

UniversitasLNusantara PGRILKediri Tahun ajaranL2020/2021. 
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C.  Batasan Masalah 

Agar pengkajian menjadi lebih fokus, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada meneliti 

TingkatOkebugaran jasmaniMMahasiswa ProdiMPenjas Universitas 

NusantaraMPGRI KediriItahun ajaranI2020/2021. 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “BagaimanaKTingkat kebugaranKjasmani 

mahasiswaLProdi Penjas UniversitasINusantara PGRIlKediri Tahunaajaran 

2020/2021?”. 

E.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

kondisiItingkat kebugaranLjasmani mahasiswaLProdi PenjasLUniversitas 

NusantaraLPGRI KediriItahun ajaran 2020/2021. 

F.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang serta 

melaksanakan penelitian ilmiah mengenai tingkatikebugaran jasmani 

mahasiswaLProdi Penjas UniversitasLNusantara PGRIiKediri Tahun 

ajarani2020/2021. 

2. Bagi ProdiIPenjas UniversitasnNusantara PGRIoKediri 

a. Memberikan Informasi kepada pihak Prodi mengenai Tingkat 

KebugaranIJasmani MahasiswaKTahun ajaranI2020/2021. 

b. Sebagai Bahan Evaluasi mengenai kegiatan perkuliahan dan 

peningkatanpprestasi ProdiKatau Mahasiswa menjadi lebih baik.
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